COMUNICADO DO P.P.D. de 17.2.76
O P.P.D. FACE AO RECONHECIMENTO DE ANGOLA
1. Como é do conhecimento público, reuniu neste último sábado o Canse
lho da Revolução, com o intuito de deliber~r acerca do e~entual r~
conheeimento do Governo'do MPLA em Angola.
Entretanto, forças e jornais afectos ao PCP; em perfeita coordenação com a intervenção militar do imperialismo :cubano-soviético em
Angola, lançam-se, mais uma vez, numa ' campanha tendenteap:r .~ssion al'
os órgãos de decisão política no srntido de reconhecer imediatament e
o Governo do MPLA.

2 . ~necess~rio recordar que a situação a que se chegou em Angola é,
em grande parte, da responsabilidade de polític~s portugueses que
conduziram a seu bel prazer o processo de descolonização. A seu bel
prazer porque, apesar de se tratar de matéria gravíssima, o Povo Por
t ugu~s não foi ouvido nem achado, mas apenas posto perante os fact o~
consumados.
Ao mesmo ~empo gue se defendia um2 política teoricamente neutral ou
imparcial, a pratica era a da dupl~cidade, de que foi exemplo flagr an
te a acção de Rosa Coutinho.
As excepç6es foram a actuação do General Silva Cardoso ou os acordo s
do Alvor, tendo todavia estes sido susp~nsos em fins de Agosto, em
pleno período áureo do gonçalvismo.
---..,..,

_ Tudo isto foi feito ~ mar em do Conselho de Ministros e sem que o
P-:-P.D. e - os outrõ spãrtid~s fossem c amaaos a ar a sua Oplnl.ao.
Criaram-se assim situações que hqje em 4ia são apresentadas como
factos consumados.
Por isso mesmo não pode o P~P.D. desde logo deixar de estranhar qu e
o s responsáve i s se manifestem agora inte~e~sadosem ouvir a opinião
d o Governo e dos Partidos.
3. O rcconhec~mento da República Popular de · Angola é matérí' ~ .~ .'e foi
constitucionalmente reservada à- ~ ompet~n.cia do Presidente :-. ~ .íL ' República. Com efeito, nos termos da Lei Constitucional n 9 3/ 7a de 14
de Maio , "compete ao Presidente da República represent·ar a Nação
e ~airigir a pOlÍtica externa" ( a rt 9 7 9 n 9 9).
Por sua vez o ~onselho de Estado decretou, em 27 de Julho . de i974,
na ~ei Constitucional n 9 7/74, que compete também · ao Presidente da
Republica concluir os acordos relativos ao exercício do direito d o s
Povos à autodeterminação.
Estalei, na medida em que concentrou num só homem vastíssimos pode r
de decisão. consagrou um a grave violação aos princípios , democrátic o <
numa matéria domaior,melindre para o Povo ' Portugu~s;
.
E foi ao abrigo e por força de tal lei que se
so . de descolonização.

~perou

todo o proces -

4, Por outro lado, e de ac o rdo com "" o Pacto MFAl,f'artidos,caberia ao COH
selho da Revolução definir as l i nhas gerais , de política externa e sancionar todos os diplomas relatios às relaç6es com os novos pais e s
de expressão portuguesa. Assim se confirmou. mais uma vez, a delibe- ·

rada intenção de retirar aos partidos políticos, c omo pC I ta-vo-zes da vontade e interesses do Povo Pcrtugu~s, aTeaI possibill
dade de intervir no processo de descolonização.
No entanto, hi que frizar que o . Pacto não pode cons~derar-se ji
em vigor. De factO, ji foi considerado ·caduco não 56 pelo nosso
Partido mas também pelos próprios' militar es.
5. Fiel ao seu Progiama, em que se preconiza o deseavolVimento das
relações~' polítiéas ,com respeito' abs.olu~~~~.~.2ndep~~<iª-n c~~ 0~
n o~os '12.?:rses ' de 1 íngua portuguesa~-n'âõp~ó'cre-- õ - l)-:~ P· .D -. clé ixii 'de~~
nu

condenar veemente e energicamente a
imperialismo soviético em Angola, a
50 a todos os povos em luta por uma
· cional.
Condenamos e denunciamos o . ~acto d~

criminos a. int ervenç ão do
qual constitui um s~rio 'a viv erdadeir a inde pend~ncia na-

se ter su bst i t~ido ao colonialismoportugu~sum neo-c~lonialism o cubano-sóvi~tico , que u~

.;

tiliza:meiosde guerra muito mais pod e r osos e que s~ ~ode rã converter em nova forma de opressão do povo ango lano : .
Lamentamos ainda que os responsâveis paI i tic c::. c miJi ;: ar es portuguéses não tenham sido capazes de deixar Ang ola em condiç ões
de permitir aos angolanos a decisão liv r e 50brco seu futuro.
Na verdade, não podemos infelizm en te congratu lar-·r.os com a lOTIDa
como se desenrolou o processo de descoloniz a ção e, de modo part icular rio caso de Angola. E preciso d~nunciar os resporis~veis dos
éiros cometidos.
'
.
As provas desses erros são ciaras . 'Al es t~o 05 refugiadós , qu e
o~responsiveis pela des~olonização não fo ram capaze~de defen·
'~~r dignamente, nas suas pessoa s e nós seti~ bens
em fra n ça, leal .
cas_firme relação com 6s ~oviment o s de libert açi6 de Angola . Ai
esta a intervenção militar estrangeiY2, qu e aproveitou a cumplicidade de muit~s pol!ticosport1,l gl~e-?es qu e ~:erão de prestar con-tas ao Povo e a historia~ .
.
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6 , Perante uma situação
de vitória militaI' consumada, o,u ere:n agol'<l.
~

.

qu
u o ,P.P .D.
venha cobrir os e.TYOS -passados c om o :;: ('conhec im ento
.
da
s S'-lI! tuaçoes
d'e facto;
O P.P.D. nãq pode ' defender bteconhecime ~ to do Govern o de um mov~ '
mento que, violandos ' aco'rdos . solenes e c o mpl'omete:~\do as poss ibü ~
dades de desanuviamento resultantes da ConfeY ~~ ci a de Helsinq~ia
se transformou num intrumento do imp eriaJ.i5 J;i o neo-·é:olonialista e
expansionista sovi~tico.
O P.P.D. entende que s6 se dever i reco~h é cer um Governo qué se le g
g!time perante o povo angolano, e semp~e aediante pT~vias negoti~
çoes que reponham -e garantam defact o-· a justiça no tr atame n to
dos 'portugueses que em Angola viveram e traba lh 2.ra:n e que, além
do mais, ~quele Pais uermanecem ligados, como , tcrra que tamb6m
consideram sua pelo afecto, pelo trab alh o , pela mo r t e e pela v i d a
dos seus antepassados e dos seus filho~ .
As condições que.o P.P.D. defende são as c6ndlçóes da honra . d~ l ~
berdade e da independência nacic nal. Nad a. qUF.':rem'Js de povo a!1g01é' "
no e do seu ~overço sénão que nos reconhe ç a , a n6s, portu gu e ses. ~9
mesma honra, liberdade e justiça que n6s desejamo s retrib uir -lhe .
.fi nesta rec iproc idade que se pode basear uma re lação Ira terna e rll~. l"
ga que desejamos entre o povo ang o lano e o pov o p or t ug~~s .
Lisboa, 17.2.76
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